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ASSOCIADOS

MUITO MAIS BENEFÍCIOS!
Confira as vantagens de ser nosso associado!
Benefícios para associados, funcionários e dependentes.
PRESIDENTE DE HONRA

Ismar Cândido Tomaz

AUTOMOTIVO

 esconto de até 15% nos cursos profisD
sionalizantes da programação aberta.

PRESIDENTE

Adriano Ohnesorge

 esconto de 25% na tabela de locação
D
de veículos.

1º VICE-PRESIDENTE

C ursos a partir de R$ 100,89 + desconto
de 10% a prazo e 15% à vista. Matrícula
com 50% de desconto e material didático gratuito.

Estanislau Ventorim
SECRETÁRIOS

 escontos de 5% a 15% nos produtos
D
e serviços automotivos.

Lesio Contarini Júnior
Rafael Primo

IDIOMAS

TESOUREIROS

Carlos Eduardo Assad
Helber Demo Coelho

Desconto de 20% nas mensalidades.

Desconto de 25% na tabela de locação de veículos.

DIR. DE RELAÇÕES PÚBLICAS

Rogério Abranches

EDUCAÇÃO

SAÚDE

DIRETORES

Eduardo Azevedo
Ricardo Ribeiro Barbosa
CONSELHO FISCAL

Marcelo Salles Barbosa
José Paulo Amorim
Cláudia Regina Gobbi Martins
Sebastião Sérgio Ventorim
Lourdes Ferolla Leandro
José Ronaldo Campanha
DIRETORES EX-PRESIDENTES

Carlo Fornazier
Cláudio Sipolatti

A
 té 10% de desconto.
D
 escontos variáveis de acordo com
o curso oferecido pela instituição.
 esconto de 12% sobre a mensalidade
D
dos cursos técnicos.
 escontos de 5% a 15% nas mensalidaD
des de educação infantil e dos ensinos
fundamental e médio.

DIRETORES SUPLENTES

Hélcio Rezende Dias
Kleber Chieppe C. Silva
Antonio César de Andrade
Sérvulo Clermont Pivari e Silva
Elias Cauerk Moisés
Tamer Moussalem
Leonardo Marcondes Dadalto
Martinho Demoner
Carlos Antônio Marianelli
Lourdes Ferolla Leandro
Antônio Joaquim Dadalto

Desconto de 10% para qualquer curso.
D
 esconto de 10% sobre a mensalidade dos cursos de graduação ou
pós-graduação, além de mais 5% para
os alunos que pagam até o primeiro
dia de cada mês.
 esconto de 10% em qualquer um de
D
seus cursos.

 s melhores planos de saúde com
O
vantagens especiais.
Benefícios em serviços odontológicos
com baixo custo mensal.
Descontos em consultas médicas, exame
clínico ocupacional, optometria, audiometria,
hemograma, espirometria, eletrocardiograma,
entre outros.
Desconto especial sobre o valor
das consultas e dos programas
de medicina do trabalho.

OUTROS SERVIÇOS
T axas diferenciadas para associados à CDL Vitória.

 escontos de 5% a 10% na criação
D
de sites.

SUPERINTENDENTE

Orlando Rezende
PRESIDENTE CDL JOVEM VITÓRIA

 escontos de 8% a 15% nos cursos
D
de MBA e extensão.

Gustavo Oliveira
D
 esconto de até 20%.
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 esconto de 10% nos cursos de pósD
graduação.

 escontos de 20% nos cursos de graD
duação e pós-graduação.

 esconto de 15% no valor das menD
salidades dos cursos oferecidos pela
instituição.

 ferece desconto de 15% sobre qualquer
O
produto da loja.
Descontos especiais nos serviços de
empena, front, outdoor, painel eletrônico
e busdoor.

 esconto de 10% nos serviços de reD
crutamento e seleção, treinamentos e
consultoria.

T axas especiais nos cartões
Alimentação, Refeição e Combustível.
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Carol Rossi
IMPRESSÃO:

Gráfica e Editora GSA
TIRAGEM: 2.000 EXEMPLARES
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E DIRIGIDA

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO
C ursos e treinamentos de
educação financeira e vendas. Sala de leitura, acervo de
livros e DVDs para associados.
T urmas regulares com desconto de 20%
e turmas especializadas com 15% de
desconto nas mensalidades.

 esconto de 10% sobre o valor que
D
qualquer produto.

BANCO DE CURRÍCULOS
A CDL Vitória dispõe de um banco de dados que armazena
informações de todos os candidatos que se registraram
por meio do nosso site. Nossos associados podem ter
acesso exclusivo.

PALAVRA DO PRESIDENTE

Movimento
lojista muito
mais forte
De office boy a empresário e, agora,
presidente da entidade que representa
a classe lojista de Vitória. A minha vida
foi repleta de desafios. Acertei, errei,
dei a volta por cima para seguir em
frente. E, com orgulho e motivação, vivo
esse novo ciclo à frente da CDL Vitória.
É uma grande responsabilidade que
divido com toda a minha experiente
diretoria.
O segmento lojista é muito forte
e marcante. Estou nele há mais de uma década e vejo o quanto uma entidade
como a nossa é importante para contribuir com toda a cidade.
Para fortalecer ainda mais o movimento, daremos continuidade aos projetos da gestão anterior e também vamos trabalhar com foco na implantação
de ferramentas de inovação que otimizem os processos e facilitem o dia a dia
das empresas.
Outra meta é ampliar a participação do lojista. Mas não é uma participação apenas para aumentar o número de associados. É claro que isso é
importante para a manutenção da CDL Vitória, mas queremos que todos os
lojistas descubram que a união é fundamental para o crescimento conjunto
de todos nós, do comércio, do mercado, dos consumidores e do município.
Quem já está na CDL há alguns anos sabe disso, mas precisamos que mais
pessoas participem.
Queremos aproximar, ainda mais, a entidade dos associados, fazendo uma
agenda de ações e serviços que auxiliem sua atuação nas empresas.

É importante destacar que
a CDL Vitória não é só para
comerciantes. Ela está aberta
a todo o empresariado”

CÂMARA DE
DE DIRIGENTES
DIRIGENTESLOJISTAS
LOJISTASDE
DEVITÓRIA
VITÓRIA- -CDL
CDL

Também é importante destacar
que a CDL Vitória não é só para comerciantes. Ela está aberta a todo o
empresariado. Todos aqueles que acreditam na força da colaboração mútua,
no trabalho coletivo, são bem-vindos!
O ano de 2017 ainda exige cautela,
mas, com a determinação da classe
empresarial, o Brasil conseguirá vencer
as dificuldades e retomar o crescimento com força total.
Boa leitura e até a próxima edição.
Adriano Ohnesorge
Presidente da CDL Vitória
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GIRO RÁPIDO

Melhoria da gestão
A CDL Vitória é parceira do Sebrae-ES em quatro novos projetos para o varejo.
O objetivo é contribuir para a sustentabilidade das empresas do setor

A

CDL Vitória assinou um acordo em que
assume o compromisso, junto ao Sebrae-ES, de apoiar as ações necessárias para a obtenção dos resultados
propostos em quatro novos projetos
para o varejo. As medidas visam melhorar a gestão das micro e pequenas
empresas do setor.
“São projetos voltados para as áreas
de comércio eletrônico; casa e construção; varejo de moda e farmácia e higiene
pessoal. A CDL Vitória poderá ajudar
indicando empresários para participar
de capacitações e sugerindo melhorias
para o segmento, entre outras ações”,
explicou Izolina Passos, gerente da Unidade de Atendimento Setorial Comércio
do Sebrae-ES, que esteve presente da
assinatura do documento.

Todos os recursos financeiros empregados nos projetos serão provenientes do Sebrae-ES e o acordo é válido
até 2018. “Nosso objetivo é contribuir para a sustentabilidade dos pequenos negócios”, destacou Izolina.

Comitiva participa da NRF 2017
Uma comitiva formada por
membros da CDL Vitória e da
FCDL-ES participou da 106ª edição da NRF Big Show, maior
evento do varejo mundial, realizado entre os dias 15 e 17 de
janeiro, em Nova Iorque (EUA).
Fizeram parte do grupo, o
presidente da CDL Vitória, Adriano Ohnesorge; o presidente da
FCDL-ES, Geraldo Magela; e os

empresários Cleiton Ginaide de
Souza, Eduardo Azevedo, Fábio
Renato Degasperi, Felipe Nippes
Martins, Gileade Rocha, José Paulo Amorim e Maurício Meireles.
A edição de 2017 proporcionou a oportunidade de
fazer parte de discussões
sobre o perfil do novo consumidor, fidelização de clientes,
influência das mídias sociais

nas vendas e networking, além
do contato com as novas tecnologias e principais novidades sobre o setor.

Almoço no
Palácio Anchieta
Com o objetivo de buscar melhorias para o setor
varejista, o presidente da CDL Vitória, Adriano Ohnesorge,
o superintendente da entidade, Orlando Rezende, e
outros representantes do segmento participaram de
um almoço com o vice-governador do Estado, César
Colnago, no Palácio Anchieta, no mês de abril.
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Retomada da economia
Inflação sob controle, investimentos em alta e o aumento da confiança de empresários
e consumidores mostram que o Brasil está pronto para voltar a crescer

C

om inflação e juros em queda e o aumento da confiança de empresários e
consumidores, finalmente o mercado
econômico está seguindo um novo
rumo. A cautela ainda predomina entre
os comerciantes, mas a maioria tem se
mostrado otimista para 2017.
É o caso da empresária Lourdes
Ferolla. Ela acredita que o lojista que
tiver fôlego financeiro para manter
as atividades pelos próximos meses,
conseguirá atravessar esse período
de turbulência.
Lourdes contou que atuou em três
vertentes para enfrentar a crise: reavaliou a logística, ajustando custos,
fornecedores e produtos; olhou para
dentro da empresa, reestruturando a
equipe; e olhou para fora da empresa,
para observar como estava a situação
das lojas vizinhas.

“Para que a minha loja esteja bem, é importante que o
meu vizinho também esteja, pois ele vai ajudar a trazer um
bom fluxo de pessoas para a região onde o meu negócio
está instalado. Também temos experimentado novos
horários de funcionamento para ver como o consumidor
se comporta”, disse.
O empresário Pablo Vitorazzi Rosa, proprietário da PCI
Informática e que trouxe para o Espírito Santo a franquia
de fastfood Griletto, contou que um dos primeiros passos para ajustar as contas à nova realidade do país foi
aprender a trabalhar com uma empresa mais enxuta,
reduzindo custos e evitando desperdícios. Na sequência,
ele focou em ações diferenciadas para cada negócio.
“No Griletto, o público é muito mais sensível a preço,
então fizemos várias promoções e campanhas. Na PCI,
trouxemos novas soluções para os clientes, aumentamos
o nosso portfólio de serviços e materiais e investimos
na qualidade da nossa comunicação nas redes sociais.
Também deixamos de fazer serviços que não mais eram
lucrativos”, informou Pablo.
Na contramão da crise, o comerciante Maurício
Meireles Junior, proprietário da Lojas Roma, registrou
um aumento nas vendas. “Trabalhamos com produtos
populares e, com poder aquisitivo menor, a população
tem buscado itens mais baratos. Mas nem por isso ficamos parados. Investimos em layout de loja, capacitação
e no mix de produtos. Afinal, crise também é sinônimo
de oportunidade!”, destacou Maurício.

Desafios e oportunidades
“Os comerciantes estão diante de um grande
desafio, mas também de oportunidades para aproveitar o novo ciclo de crescimento econômico que
deve ter início em 2018. O ambiente desafiador deve
ser visto como um processo de ‘destruição criativa’,
que tende a beneficiar empresas que conseguem
sair à frente na modernização da gestão e adotar
práticas mais competitivas.
As projeções que elaboramos apontam para um
crescimento de 4,8% do PIB capixaba em 2017, um
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número que mostra uma importante trajetória de recuperação. A história revela
que os capixabas tendem a se recuperar
com maior rapidez das crises. Torcemos
para que os novos índices resultem em
expansão de vendas e no aumento
das contratações no comércio.”
EDUARDO ARAÚJO, vice-presidente do Conselho Regional de
Economia do Estado
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“É preciso se adaptar
ao novo momento”
O presidente do SPC Brasil, ROQUE PELLIZZARO JUNIOR, afirma
que as projeções econômicas apontam para uma recuperação
mais sólida da economia a partir do segundo semestre, mas que
alguns sinais positivos já começam a aparecer, o que justifica
a confiança dos empresários em geral.
As taxas de juros básicas, que estavam em 14,25% durante
boa parte de 2016, já começaram a recuar e atingiram 12,25%.
A política monetária expansionista começa, aos poucos, a
influenciar as taxas de juros ao tomador final. Além disso, o
recuo da inflação medida pelo IPCA ficou próximo à meta de
4,5%, o que tira um peso grande do orçamento do consumidor.
Veja mais detalhes nesta entrevista que o dirigente concedeu
à Revista Perfil Lojista.
Como o senhor avalia as reformas
econômicas que vêm sendo feitas
pelo governo federal?
O novo governo reuniu um
time de economistas renomados
e com grande experiência em
política monetária. Nesse sentido,
o viés expansionista de política
monetária e a agenda de reformas proposta pelo atual governo
têm sido positivos, com destaque
para as reformas fiscais que visam equilibrar as contas públicas. Além disso, cabe destacar
de forma positiva a agenda de
reformas microeconômicas e
a reforma trabalhista, que objetivam destravar a economia,
criando um ambiente ainda mais
favorável para a recuperação
econômica.
O que os empresários podem
esperar daqui para a frente?
O primeiro semestre de 2017
será ainda um período difícil para

a economia. Mas, com a expectativa de início da recuperação
econômica no segundo semestre,
é bastante provável que a economia brasileira termine este ano
em um patamar mais favorável
do que o que estávamos ao final
de 2016.
Quais são, hoje, as principais
demandas do setor varejista para
voltar a crescer?
Visando à desburocratização
do ambiente de negócios e varejo
no país, acredito que os temas a
serem tratados com prioridade
deveriam ser a regulamentação
dos meios de pagamentos, como
cartão de crédito, débito e voucher
refeição; a simplificação tributária;
a modernização da legislação
trabalhista e a regulamentação
do trabalho intermitente. Esses
temas permeiam a maior parte das atividades econômicas,
incluindo o varejo, e, se ajusta-
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O viés expansionista de
política monetária e a
agenda de reformas têm
sido positivos”
dos, terão um reflexo positivo na produtividade e
competitividade das empresas, ajudando a gerar
crescimento e emprego.
Como os comerciantes devem se comportar nessa
fase de transição da economia?
É preciso se adaptar ao novo momento. A queda
de consumo ocorrida durante a recessão reflete
principalmente o consumo mais cuidadoso e mais
consciente por parte dos brasileiros por conta do
orçamento mais apertado. O comerciante precisa
oferecer produtos e serviços que se adequam a
esse consumidor, seja por conta do valor mais
baixo, de embalagens econômicas ou de formas
de pagamento mais atrativas. Vale lembrar que o
consumo menor não quer dizer que o consumidor
deixou de consumir, e sim que há um consumo
mais criterioso.
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NOVO PRESIDENTE

Adriano Ohnesorge
à frente da CDL Vitória
Com mais de uma década de atuação no movimento lojista, o empresário
foi presidente da CDL Jovem e ajudou a formar novas lideranças no setor

T

radicionalmente, a CDL Vitória sempre
foi gerida por comerciantes. Mas a entidade vive uma nova fase e agora é
comandada pelo empresário Adriano
Ohnesorge, um jovem empreendedor
que tem focado sua gestão no desenvolvimento da classe lojista. A posse
ocorreu em reunião plenária realizada
no dia 28 de março.

“O fato de eu não ser comerciante pode parecer um
pouco estranho para os associados, mas a CDL Vitória é
uma entidade empresarial e o comerciante é, acima de
tudo, um empresário. Quero dar continuidade ao excelente
trabalho iniciado com o ex-presidente Cláudio Sipolatti”,
afirmou Adriano.
O empresário já acumula uma boa experiência no
movimento lojista: em 2006, passou a ser membro da
CDL Jovem Vitória; foi presidente da mesma entidade no
biênio 2013/2014 e participou da coordenação nacional
da CDL Jovem, ajudando a formar novas lideranças
no setor.
O novo presidente conhece bem o sentido da palavra
desafio. Aos 15 anos, com o falecimento do pai, precisou
trabalhar como office boy para cuidar da família e, com
muito esforço, conseguiu se formar em Administração,
com ênfase em Marketing, e concluiu a pós-graduação
em Gestão Empresarial.
Hoje, além de presidir a empresa de brindes corporativos Promoalge e ser sócio da loja virtual Beleza Capixaba,
Adriano cursa MBA em Liderança e Desenvolvimento
Humano. “O caminho para eu me tornar empresário não
foi fácil, mas fui avançando degrau por degrau graças à
minha vontade de realizar. E é com a mesma vontade que
buscarei o melhor para a CDL Vitória”, garantiu.

Diretoria executiva com muita experiência
Para conquistar os resultados almejados à frente da CDL
Vitória, Adriano Ohnesorge conta com uma diretoria executiva
experiente, que inclui representantes do comércio e do setor
de serviços. São empresários
que conhecem bem o segmento
lojista e que darão uma importante contribuição para a nova
gestão. Conheça os diretores.
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Estanislau Ventorim: vice-presidente – Fundador
da Politintas, considerada a maior rede de lojas
de tintas do Espírito Santo. Foi presidente da CDL
Vitória na gestão 2008-2009.

Lézio Contarini Junior: 1º secretário – É diretor
da Tinbol Tintas, considerada a primeira empresa
especializada em tintas no Espírito Santo.

Carlos Eduardo Assad: 1º tesoureiro – Fundador
da loja Maschio, que atualmente tem dez unidades na Grande Vitória. Também está à frente das
franquias Aramis e Levis.

Rafael Primo: 2º secretário – É sócio do Grupo
Primo de Joalherias, que detém as lojas mais
tradicionais do Estado quando o assunto é joias
em ouro e semijoias.

Helber Demo Coelho: 2º tesoureiro – É sócio-diretor da Maelly OOh, uma das maiores empresas
de mídia do Espírito Santo.

Eduardo Azevedo: diretor de SPC – É CEO da Global
Solutions, fundada há 15 anos, e presidente da
operadora de Telecom GO1.

Rogério Abranches: diretor de Relações Públicas
– É sócio da Engesolda, que comercializa material
de manutenção, reparo e operação industrial, e
das lojas Prenda Multishop.

Ricardo Barbosa: diretor social – É proprietário
do Centro de Reparação Automotiva Beira-Mar,
que tem 40 anos de mercado.
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DEPOIMENTOS

Fala, empresário!
Estamos com novidade na Revista Perfil Lojista. É a seção “Fala, empresário!”, que reúne
histórias de comerciantes da nossa cidade. Eles falam um pouco sobre as suas experiências
e sobre os desafios que enfrentam como empreendedores. Vamos conferir?

De geração em geração
“O amor pelo comércio já está na família há três gerações. Tudo começou com meu avô, Antônio
Jacob Saade, um imigrante libanês que veio para Vitória em busca de novos horizontes. Eu comecei
a trabalhar com 17 anos e percebi que o comércio era realmente a minha vocação. Acredito que
a paixão pelo trabalho é que leva ao sucesso. Quando trabalhamos com amor, passamos esse
sentimento para os funcionários e também para os clientes. É isso que cativa a clientela, além
do acesso a bons produtos e serviços.”
Cesar Saade, proprietário da Libanesa Homem e da Maison Libanesa Homem

Melhor atendimento
“Neste mês de maio completo um ano à frente da Baloo. A primeira dona do negócio colocou a
loja à venda e enxerguei uma grande oportunidade. Precisei de muita coragem, pois estávamos
em plena crise econômica, mas abracei o negócio com muita vontade de fazer dar certo e tenho
obtido bons resultados. Busco sempre o melhor atendimento e estou atenta às necessidades dos
clientes. Quem deseja abrir um negócio precisa analisar bem o mercado, se preparar, se imaginar
fazendo aquele trabalho. O comércio exige profissionalismo e muita dedicação.”
Kris Fabiolla Valente, proprietária da Baloo

Aprendizado
“A Fumaral foi fundada pelo meu pai, em 1980. No começo, era uma tabacaria, por isso este nome.
Com o tempo, passamos a vender produtos para pássaros. Esse ramo foi se desenvolvendo mais
e resolvemos direcionar o negócio para esse segmento. Somos um pet center com uma grande
variedade de itens e serviços voltados para animais de estimação. Como o nome da loja já era
bem conhecido, decidimos mantê-lo. A crise tem nos ensinado muitas coisas, a produzir com
menos, a sermos mais profissionais, a buscar saídas criativas. Não podemos deixar a peteca cair.”
Danilo Alpino Junior, proprietário da Fumaral

Ciclos no comércio
“Comecei a trabalhar no ramo de farmácia, pois sou formado nessa área. Depois de alguns anos, com a chegada de grandes
redes ao Estado, decidi mudar de segmento e hoje estou no ramo moveleiro. Esse setor foi bastante afetado pela crise,
pois vendemos um produto que as pessoas podem deixar para comprar depois. Já tenho 25 anos de experiência no comércio e nunca tinha visto uma recessão tão séria. Mas o varejo sempre passa por ciclos. O importante é ter persistência
e acreditar que tudo irá melhorar.”
Sérgio Ventorim, proprietário da Soneto

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITÓRIA - CDL
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CDL JOVEM

Formação empreendedora
“Conseguimos trazer
conteúdo relevante
ao lojista, capacitação
e ainda impactar
diretamente o
ambiente regulatório”
Quais são os principais projetos
da sua gestão à frente da CDL
Jovem?
Nosso objetivo é executar projetos de alto impacto social no
ambiente de negócios e na formação empreendedora; desenvolver os membros da entidade;
fortalecer a imagem institucional e o posicionamento da CDL
Jovem junto aos stakeholders e
apresentar resultados efetivos à
sociedade dos trabalhos desenvolvidos pela CDL Jovem.
A diretoria da CDL Jovem está de
cara nova. Como você enxerga
essa renovação?
São membros repletos de entusiasmo e com vontade de fazer
a diferença. A entidade está ganhando fôlego para manter-se
viva e atuante no Espírito Santo,
pois o grupo da nova gestão
tem total possibilidade de dar
continuidade aos trabalhos por
um longo prazo. Eles conseguem
perceber o efeito prático que a
CDL Jovem tem sobre as suas
vidas pessoais e profissionais,
e querem se fazer presentes e
atuantes dentro da entidade.
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“Costumo brincar que é como ingressar em uma pós-graduação, com
a diferença de que aqui 90% das disciplinas são práticas.” É assim
que o novo presidente da CDL Jovem Vitória, o publicitário Gustavo
Oliveira, define a sua experiência à frente da entidade.
O empresário, que é proprietário de uma agência de comunicação
e marketing e sócio-proprietário de uma produtora de vídeo, disse
que uma das metas da sua gestão é executar projetos que melhorem
o ambiente de negócios e incentivem a formação empreendedora.
Confira a entrevista.

Qual a importância da CDL Jovem
para o desenvolvimento do setor
lojista de Vitória?
A CDL Jovem representa a
inovação e a luta por um ambiente de negócios mais favorável ao empreendedorismo.
Com a atuação constante dos
membros, conseguimos trazer
conteúdo relevante ao lojista,
capacitação e ainda impactar
diretamente o ambiente regulatório, diminuindo burocracias
que dificultam o crescimento
sustentável dos negócios.
Hoje, quais os principais desafios
que um jovem empreendedor
precisa enfrentar para fazer o
seu negócio crescer?
Entender a sua proposta
de valor. Uma marca precisa
saber o que está vendendo,
por que vende e para quem
vende. Além disso, é preciso
transformar essa venda em
uma experiência que supere
as expectativas do cliente. É
isso que faz toda a diferença
para que uma empresa ganhe
capilaridade e tenha um crescimento sustentável.

A entidade está ganhando
fôlego para manter-se viva e
atuante no Espírito Santo”

Fale um pouco sobre o novo modelo das reuniões
plenárias da CDL Jovem.
Temos levado profissionais para apresentar
palestras para os membros, o que deixou os nossos
encontros mensais mais dinâmicos e construtivos.
O objetivo é fazer com que mais pessoas se interessem em participar da entidade, para que possamos
aumentar a nossa atuação no mercado.
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Projeto Recupera ES
é destaque na imprensa
Ação foi criada pela CDL Jovem Vitória para ajudar os comerciantes que tiveram suas
lojas arrombadas e saqueadas durante a crise da segurança no Espírito Santo

A

CDL Jovem Vitória foi destaque na imprensa devido
à criação do Recupera ES, projeto que visa ajudar os
comerciantes que tiveram suas lojas arrombadas e
saqueadas durante a crise da segurança pública no
Espírito Santo, no último mês de fevereiro. A iniciativa
foi tema de reportagem no Jornal Nacional, da Rede
Globo, além de ter sido divulgada em diversos veículos
de comunicação do Estado.
Segundo o presidente da entidade, Gustavo Oliveira,
a ação ganhou vida própria. Empresas se mobilizaram
em uma grande corrente do bem e entenderam que era
o momento de ajudar aqueles que mais precisavam.
“Os retornos foram os melhores possíveis. Muitos
lojistas puderam voltar às atividades com mais rapidez
por conta do incentivo. Conseguimos incluir linha de
crédito diferenciada, cursos e treinamentos gratuitos
de capacitação, além de algumas empresas da rede
terem doado materiais e mão de obra. Está sendo
sensacional e temos o maior orgulho dessa ideia ter
saído da CDL Jovem”, afirmou Gustavo.

Sobre o encerramento do Recupera ES,
o presidente disse que ocorrerá de forma
natural, à medida que o comércio se restabelecer.
“Iniciamos o projeto sem planejamento,
era como se fosse um pronto-socorro para
os lojistas. Não dava para pensar. Agora, já
percebemos que a demanda caiu bastante,
o que é um ótimo sinal”, informou.

Ambiente regulatório em debate
A CDL Jovem Vitória abriu a programação da Semana Estadual do Jovem Empreendedor com um debate sobre ambiente
regulatório, realizado no dia 25 de abril, na Câmara de Vereadores. Os palestrantes foram Carla Tasso, sócia da Tasso & Scalzer
Consultoria e Auditoria; o vereador Mazinho dos Anjos e Perseu
Menezes, consultor e gestor de projetos da EloGroup.
“Nossa ideia é buscar soluções para otimizar os processos e
reduzir as burocracias e dificuldades que os empreendedores enfrentam para abrir e manter uma empresa”, disse George Ribeiro,
diretor de Ação Social da CDL Jovem Vitória e coordenador do evento.
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